▼ ΣΗΜΕΡΑ 3 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ + 1 ΒΙΒΛΙΟ

ΓΛΥΚΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΟΥ TASTE
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ
ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Για ερασιτέχνες ζαχαροπλάστες
που αναζητούν νέες προκλήσεις

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ 62ο, ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 20579
ΤΙΜΗ €3,50 / ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ €7,00
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ΚΕΪΚ &
ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

ΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΤΟ ΠΑΡΕ–ΔΩΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ ΟΣΑΤΣΙ

Ψηφοφόροι ζητούν από ρουσφέτι
μέχρι γαμπρούς και ξεμάτιασμα

Ρωσική απάντηση
στις φαντασιώσεις

Και τι δεν κάνουν οι βουλευτές πέραν από το νομοθετικό και ελεγκτικό τους έργο. Ανάλογα,
βέβαια, με τις δεσμεύσεις και τις αντιστάσεις τους απέναντι στους ψηφοφόρους. Οι οποίοι,
όπως δηλώνουν παλιοί και νέοι βουλευτές, τους ζητούν τα... ανομολόγητα. Από γαμπρούς
και νύφες μέχρι και να τους προστατεύσουν από τα μάγια της γειτόνισσας! Oικονομικός>>4

Ο Ρώσος πρέσβης Στάνισλαβ Οσάτσι αναλύει τη διαχρονική στάση της χώρας του στο Κυπριακό, απαντά
σε υπονοούμενα σε σχέση με τον ρόλο της Ρωσίας
και αναφέρεται σε διαστρεβλώσεις γεγονότων. >>9

Προωθούν φόρμουλα για
ικανοποίηση της Άγκυρας
Φόρμουλα με στόχο την παραχώρηση
«ιδιότυπου καθεστώτος διευκολύνσεων»
από το ομόσπονδο κυπριακό κράτος προς
την Τουρκία, λανσάρουν πρόσωπα που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις
>>6
διαπραγματεύσεις. 

Η Τουρκία μετά
το ανεπιτυχές πραξικόπημα
Ο Ερντογάν εμφανίζεται με πέντε διαφορετικά πρόσωπα προκειμένου να πετύχει τους
στόχους του κι αυτό συντελεί στη μετακίνηση ψηφοφόρων από όλες τις παρατάξεις
>>18
προς το κόμμα του.

Ο πρώην ισχυρός άντρας της Ομόνοιας
μιλά για όλους και για όλα!
«Τζιοβάνη κάτσε φρόνιμα!» * «Το ΑΚΕΛ μού επέστρεψε 5,9
εκατομμύρια ευρώ» * «Θέλουμε 25 χιλιάδες ευρώ για να αγοράσουμε παιχνίδι»! * Τα τσεκ για τον Τζίμη και τα βαμμένα
νύχια του Στάθη! * «Ο Λεμονής μού είπε πρέπει να διώξεις
GOAL >>11-15
τον Κωνσταντίνου και τον Αλωνεύτη»! 

Εκτεθειμένη η Τουρκία
Ξ

Πρόεδρος στον «Φ»: Είναι η τουρκική πλευρά που καλείται να ανταποκριθεί στις ε/κ ανησυχίες
ΦΩΤΟ: Γ. ΝΗΣΙΩΤΗΣ

▼ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Αυξητικές τάσεις
στην κακοποίηση ζώων
Η δημοσιοποίηση απάνθρωπης συμπεριφοράς σε βάρος ζώων δεν φαίνεται να
λειτουργεί αποτρεπτικά. Οι κακοποιήσεις
αυξάνονται. Το Κόμμα για τα Ζώα προτείνει
αυστηρότερες ποινές.
>>20

Τα Μοναδικά Χαμόγελα
δίνουν δύναμη
Οι μαρτυρίες δύο μητέρων παιδιών με σπάνια νοσήματα συγκλονίζουν. Ένωσαν δυνάμεις για να μπορέσουν να ανέβουν τον
Γολγοθά τους και προσφέρουν το καλύτερο
στα παιδιά τους.
>>22

Πανεπιστημιακό
Νηπιαγωγείο
Το όραμα πήρε σάρκα και οστά στην Πανεπιστημιούπολη. Εκεί λειτουργεί το νηπιαγωγείο και βρεφικός σταθμός, με επαγγελματισμό, υψηλό επίπεδο παροχής εκπαιδευτικών
>>23
και παιδαγωγικών εμπειριών.

Η Λεπέν ποντάρει
στην οργή των Γάλλων
Παρέλαβε ένα περιθωριακό ακραίο κόμμα
και τώρα φιγουράρει πρώτη στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Η Μαρί Λεπέν ξέρει να εξαργυρώνει σε
ψήφους τον θυμό των Γάλλων πολιτών.>>26

Όταν η τέχνη ανταμώνει
με την τεχνολογία…
Η εικαστικός Λίλια Ζιάμου με ανατρεπτικό
πνεύμα ενάντια στη συμβατικότητα αναδεικνύει το ανθρώπινο σώμα με ποικίλες
>>27
μορφές.

Αργία

Λόγω της σημερινής αργίας της Τυροφάγου,
ο Φιλελεύθερος, όπως όλες οι καθημερινές
εφημερίδες, δεν θα κυκλοφορήσει
αύριο Δευτέρα. Όλη η επικαιρότητα
στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα
www.philenews.com

▼ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Ωμές και αδυσώπητες
πραγματικότητες

>>6

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΜΗΡΟΥ

Εθνικός σχεδιασμός
για την Κύπρο

>>7

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Θεωρούμε εθνικό
ό,τι είναι αληθινό

>>7
>>9

ΛΟΥΚΗΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ

Το παράπονο
ενός Ελληνοκύπριου

EΡΑΤΩ ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΥΡΑΣ

ΕΚΤΟΞΕΥΞΗ ΛΟΓΩ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

«Δολοφόνος των συνομιλιών
ένα ακροδεξιό κόμμα»

Για δήμους αυτοδύναμους
και οικονομικά αυτάρκεις

Πάνω από €20 εκατ. για
δικηγόρους κι εμπειρογνώμονες

Η Ερατώ Κοζάκου
Μαρκουλλή τονίζει
ότι η τροπολογία
του ΕΛΑΜ στόχευε
στον εκτροχιασμό
των διαπραγματεύσεων. Η τέως ΥΠΕΞ
εκτιμά ότι οι ενέργειες των υποστηριχτών της πρότασης
καταδεικνύουν επικίνδυνη πολιτική
>>10
εκτροπή.

ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

Ζαχαρίας Ζαχαρίου
Vs Γιώργος Λουκαΐδης
Οι βουλευτές Ζαχαρίας Ζαχαρίου και Γιώργος Λουκαΐδης διασταυρώνουν επιχειρήματα και βολές για την αναταραχή που προκλήθηκε στο λιμάνι της Λεμεσού και τις
ευθύνες για το χάος που δημιουργήθηκε,
αλλά και τις ιδιωτικοποιήσεις.
>>11

οικονομικός

Ο νέος πρόεδρος
της Ένωσης Δήμων
επισημαίνει ότι στη
μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να δοθεί
το σωστό περιεχόμενο. Μιλά για τις
προκλήσεις που έχει
μπροστά του και τονίζει την ανάγκη για
συνένωση υπηρεσιών των δήμων. >>17

Βαθιά στην τσέπη αναγκάζεται να βάζει το χέρι το κράτος λόγω
αγωγών και ερευνών ως αποτέλεσμα της κρίσης. Το 2010 οι
δαπάνες για υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων στη Νομική Υπηρεσία
ήταν €290 χιλιάδες και το 2015 έφθασαν στα €7,6 εκατομμύρια.
Για το 2016 προϋπολογίστηκαν €3 εκατομμύρια και άλλα περίπου
€12 εκατομμύρια για την τριετία 2017–2016. €3,9 εκατομμύρια για
Oικονομικός >>1
κάθε ένα έτος.

Η Cyta έχει τον ίδιο δικηγόρο για 52 χρόνια
Για ολόκληρα 52 χρόνια ίδιος ο δικηγόρος στη Cyta. Αρχικά
ήταν συνεργάτης ο ίδιος, από το 1965 και μετά το γραφείο του.
Τώρα, στη Cyta υπόσχονται ότι θα ξαναδούν το θέμα!

Oικονομικός >>1

Δυσκολίες στις αναδιαρθρώσεις

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου
να εξασφαλίσουν βιώσιμα αποτελέσματα μετά τις αναδιαρθρώ>>3
σεις προβληματικών δανείων. Τι λέει η Κομισιόν. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

>>9

ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ

Θέλουν εγγυητή
για τα κλεμμένα τους,
όχι για την ασφάλειά τους

➤ Mολύνονται
οι φιλικές σχέσεις
που δημιουργήθηκαν
➤ Είναι εκτός συζήτησης
τώρα η εκ περιτροπής
προεδρία

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Η γάγγραινα
της ανεξαρτησίας μας

➤ Δεν με απασχολούν
οι προεδρικές εκλογές
➤ Η Τουρκία ελέγχει την
τ/κ ηγεσία, είτε το
θέλουμε είτε όχι,
είτε το δέχεται είτε όχι
ο κ. Ακιντζί

εκάθαρα μηνύματα προς την τουρκική πλευρά, όχι μόνο για το θέμα το οποίο προέκυψε
με το αδιέξοδο που προκλήθηκε λόγω της
αποχώρησης Ακιντζί από τις συνομιλίες, αλλά και για τις αξιώσεις που εγείρουν, έστειλε
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Σε συνέντευξή
του στον «Φ», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι προδήλως ενοχλημένος και από τις προσωπικές επιθέσεις
που δέχεται από την Άγκυρα και τον κατοχικό ηγέτη.
Παράλληλα, δίνει απαντήσεις και στο εσωτερικό για τις
επικρίσεις που δέχεται για την ακολουθούμενη πολιτική.
Στη συνέντευξή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μεταξύ
άλλων, τονίζει τα εξής:
Πρώτο, υποδεικνύει πως η τουρκική πλευρά σκοπίμως διέκοψε τις
«Δεν δικαιολογείται
συνομιλίες, ώστε να μην είναι εκτεη εμμονή τους
θειμένη στην αδιάλλακτη θέση της
να έχει τον κύριο
να διατηρήσει επεμβατικά δικαιώλόγο η μειοψηφία
ματα και στρατεύματα.
και η πλειοψηφία
Δεύτερο, διαμήνυσε προς Άγκυαπλώς να υπακούει»
ρα και Ακιντζί πως δεν μπορεί να
αξιώνουν την εξίσωση της πλειοψηφούσας κοινότητας με τη μειοψηφούσα κοινότητα. «Δεν δικαιολογούνται να εμμένουν ότι
ουσιαστικά πρέπει να έχει τον κύριο λόγο η μειοψηφία και
η πλειοψηφία απλώς να υπακούει», ανέφερε τονίζοντας
πως «είναι πρωτόγνωρο το φαινόμενο και πρέπει να το
κατανοήσουν».
Τρίτο, στο θέμα της εκ περιτροπής προεδρίας τονίζει
πως «είναι εκτός συζήτησης αυτή τη στιγμή». Προσθέτει,
ωστόσο, ότι «για να μπορείς να δεχθείς συζήτηση θα
πρέπει να γνωρίζεις τι είναι οι παραχωρήσεις που η άλλη πλευρά θα κάνει, έτσι ώστε η εκ περιτροπής να μην
θεωρείται ποτέ ότι θα δημιουργήσει καταστάσεις που
αυξάνουν τις ανησυχίες των Ελληνοκυπρίων, ιδιαίτερα
σ’ ό,τι αφορά τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα».
Απαντώντας σε υποδείξεις που δέχεται, σημειώνει πως «αν
κλείσουμε όλα τα θέματα που αφορούν στο εσωτερικό,
ποιο θα είναι το οποιοδήποτε όπλο που θα μπορεί να
αποτελέσει το οποιοδήποτε κίνητρο για να ανταποκριθούν
στα θέματα της ασφάλειας».
Ο Πρόεδρος διαμηνύει προς την τουρκική πλευρά ότι
«είναι αδιανόητο να συζητάς τα τέσσερα κεφάλαια, να
έχεις προβεί σε σημαντικές αποδοχές των ανησυχιών τους
και την ώρα που θα έπρεπε να αποδείξουν την πολιτική
τους βούληση, να έρχονται και να ζητούν εκείνα τα οποία
>>3, 4
θα πάρουν». 

>>11

Επικαιροποίηση ύλης και εξετάσεις

Σημαντικός είναι ο ρόλος της επαγγελματικής επιμόρφωσης των
εργαζομένων στον κλάδο των Υπηρεσιών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικαιροποιεί την ύλη της και ετοιμάζει εξετάσεις. >>6

Πρόστιμο
για απόλυση
εγκύου
Αποζημιώσεις ύψους
>>12
€22.500.

Ες αύριον τα σπουδαία

Το μεγάλο αυριανό (19:00) ντέρμπι ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον ΑΠΟΕΛ θα ολοκληρώσει την 25η αγωνιστική. Σήμερα: Ερμής – ΑΕΚ (16:00), Εθνικός - Νέα Σαλαμίνα
(17:00), Καρμιώτισσα – Ανόρθωση (18:00).

www.goal.com.cy

